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Tampereen hiippakunnan
piispa Matti Repo

Piispan ohjeita: Kirkkoherran virkaanasettaminen
Virkaan asetettava pukeutuu messukasukkaan. Jos seurakunnalla on toinenkin kasukka, piispa
käyttää sitä ehtoollisen aikana.
Ohjeita:
▪ Seurataan Kirkollisten toimitusten kirjan (osa 2) kaavaa Kirkkoherran virkaan asettaminen (saa
myös netistä).
▪ Kutsutaan neljä avustajaa: lääninrovasti, joku naapuriseurakuntien kirkkoherroista sekä joku
seurakuntalainen (esim. valtuuston puheenjohtaja); neljäs voi olla joku virkaan asetettavalle
läheinen kollega.
▪ Notaariksi seurakunta voi kutsua jonkun sopivaksi katsomansa henkilön esim.
kirkkoherranvirastosta; hänen tehtävänsä on lukea messussa viranhoitomääräys (virkaan
asetettavan on otettava hänelle kapitulista lähetetty ”valtakirja” mukaan kirkkoon).
▪ Seurakunta voi valita virret ottaen huomioon sekä Toimitusten kirjassa mainitut ehdotukset että
kirkkovuoden ajankohdan.
▪ Joku seurakunnan papeista toimii avustavana liturgina.
▪ Saarna joko piispa tai uusi kirkkoherra.
▪ Virkaan asetettava kirkkoherra voi lopussa lausua tervehdyksen seurakunnalle.
Messun järjestys:
1. ALKUMUSIIKKI - virsi ja ristikulkue
2. ALKUSIUNAUS - piispa
3. JOHDANTOSANAT JA VIRKAAN ASETETTAVAN ESITTELY - piispa & notaari
4. YHTEINEN RIPPI - avustava liturgi
5. PSALMI - kuoro, kanttori? voidaan myös jättää pois
6. HERRA, ARMAHDA
7. KUNNIA JA KIITOSVIRSI - avustava liturgi
8. PÄIVÄN RUKOUS - piispa
9. ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE - lukija
10. VASTAUSMUSIIKKI
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11. TOINEN LUKUKAPPALE - lukija
12. PÄIVÄN VIRSI
13. EVANKELIUMI - piispa
15. SAARNA – piispa tai uusi kirkkoherra
- virsi (esim. 252:1-3), jonka aikana piispa ja avustajat siirtyvät alttarin
eteen sekä virkaan asetettava alttarikaiteen ääreen
16. NIKEAN USKONTUNNUSTUS - yhdessä
17. LUPAUKSET - piispa & avustajat sekä virkaan asetettava
18. VIRKAAN ASETTAMINEN - piispa & avustajat; kätten päälle paneminen
19. VIRKAAN LÄHETTÄMINEN - piispa
20. VIRSI - tai muu musiikki; voidaan myös jättää pois, mutta toisaalta
tämän aikana voivat alttarilla olijat poistua
21. YHTEINEN ESIRUKOUS - avustaja, srk-laiset?
22. UHRIVIRSI
23. EHTOOLLISRUKOUS - piispa
24. ISÄ MEIDÄN
25. HERRAN RAUHA - piispa
26. JUMALAN KARITSA
27. EHTOOLLISEN VIETTO - seurakunta suunnittelee jakoparit ja -paikat
28. KIITOSRUKOUS - piispa
29. YLISTYSVIRSI
30. VIRKAAN ASETETUN TERVEHDYS - mikäli virkaan asetettu kirkkohe
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